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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ðẤT ðỎ
Số: 03/2006/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ðất ðỏ, ngày 27 tháng 03 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện chế ñộ chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng, nhà
nước trên ñịa bàn huyện ðất ðỏ

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong những năm qua ðảng, Nhà
nước ta ñã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chế ñộ cho những gia ñình có công
với cách mạng ñã góp phần ñộng viên về tinh thần, cải thiện ñời sống vật chất ñối với
những người có công với ñất nước.
Tiếp theo các chủ trương, chính sách trên, ngày 08 tháng 01 năm 2005 Thủ tướng
Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg về chế ñộ, chính sách ñối với
một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược
hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. Việc thực hiện chế ñộ chính sách ñối với các
ñối tượng trên là vấn ñề có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của ðảng,
Nhà nước ñối với những người có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chịu
ñựng nhiều gian khổ, hy sinh hiện ñã về ñịa phương sinh sống; ñây là chủ trương lớn
quá trình triển khai thực hiện sẽ khó khăn, phức tạp vì có nhiều ñối tượng với mức
hưởng khác nhau, hồ sơ lưu trữ không ñầy ñủ, liên quan trách nhiệm ñến nhiều ngành,
nhiều cấp, ñòi hỏi việc tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp ñồng bộ, tận tụy công
minh và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.
ðể thực hiện tốt chế ñộ ñối với các ñối tượng theo quyết ñịnh của Thủ tướng
Chính phủ và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ñảm bảo hiệu quả,
chất lượng ñạt yêu cầu về thời gian, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Cơ quan quân sự huyện, xã chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu,
ñề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập Ban Chỉ ñạo triển khai thực hiện,
phối hợp chặt chẽ với ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, cơ quan công an, Hội
Cựu chiến binh, Phòng Văn hoá – Thông tin, ðài truyền thanh tổ chức quán triệt, tuyên
truyền sâu rộng quy ñịnh của Bộ chính trị, Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ và các
văn bản hướng dẫn của tỉnh có liên quan. Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc triển khai
thực hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ñảm bảo chặt chẽ, chính xác trong thực hiện
các chế ñộ chính sách cho các ñối tượng thuộc phạm vi quản lý, ñảm bảo nguyên tắc

